
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121914222000

ΕΔΡΑ: 71ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2022 31.12.2021 01.01- 01.01-

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  42.603.110  39.554.676 30.06.2022 30.06.2021

Επενδύσεις σε ακίνητα  226.707  226.707 Πωλήσεις  33.559.456  24.194.216 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  279.490  249.219 Μικτό κέρδος  9.823.487  8.040.595 

Λοιπά μή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  27.101  39.646 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων  3.902.750  3.213.373 

Αποθέματα  13.119.383  7.171.973 Κέρδη προ φόρων  3.280.727  3.018.190 

Απαιτήσεις από πελάτες  10.067.717  7.498.311 Κέρδη μετά από φόρους (Α)  2.475.463  2.546.881 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  7.415.584  8.836.607 Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) -  35.344 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  73.739.090  63.577.139 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α+Β)  2.475.463  2.582.226 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο  14.633.241  14.582.616 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή  0,0917  0,0947 

Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων  11.830.010  10.694.825 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (α)  26.463.250  25.277.440 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 4.928.212 4.041.380

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  14.513.251  12.664.254 

Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  5.509.894  5.444.409 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  6.655.575  4.024.438 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  20.597.120  16.166.598 

Σύνολο υποχρεώσεων (β)  47.275.840  38.299.699 01.01- 01.01-

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)  73.739.090  63.577.139 Λειτουργικές δραστηριότητες 30.06.2022 30.06.2021

Κέρδη προ φόρων 3.280.727 3.018.190

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 1.025.462 828.007

01.01- 01.01- Προβλέψεις (346.667) 34.406

30.06.2022 30.06.2021 Συναλλαγματικές διαφορές - -

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (76.399) (73.811)

(01.01.2022 και 01.01.2021 αντίστοιχα)  25.277.440  22.120.133 (Έσοδα)/Έξοδα επενδύσεων - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  2.475.463  2.582.226 Χρηματοοικονομικό κόστος - (καθαρό) 314.624 268.994

Λοιπές μεταβολές (35.015)  74.053   4.197.746 4.075.786

Διανεμηθέντα μερίσματα (1.348.388) (1.345.305)

Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου  93.750  98.750 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

(30.06.2022 και 30.06.2021 αντίστοιχα)  26.463.250  23.529.857 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (3.075.401) (1.998.482)

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (5.947.410) 467.333

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 4.064.604 1.486.698

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (250.246) (199.095)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.010.706) 3.832.239

Επενδυτικές δραστηριότητες

Συμμετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις - -

Είσπραξη από πώληση Συμμετοχών - -

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (4.104.167) (5.006.017)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.104.167) (5.006.017)

30.06.2022 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
α) Έσοδα - Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 93.750 98.750
β) Έξοδα - Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 8.328.665 4.386.900

Αποθεματικό για πληρωμές Βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους 15.406 74.053
γ) απαιτήσεις - Εξοφλήσεις δανείων (3.670.885) (1.579.500)
δ) υποχρεωσεις - Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (177.646) (252.840)
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. Στελεχών, μελών της διοίκησης και συνδεδεμένων με αυτά μερών 274.271 Είσπραξη κρατικής επιχορήγησης - 119.536

στ) Απαιτήσεις  από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - Αγορά ιδίων μετοχών (50.421) -

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 924 Μερίσματα πληρωθέντα (1.348.388) (1.345.049)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.190.481 1.501.850

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 

(α)+(β)+(γ) (1.924.391) 328.072

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης 6.377.744 4.239.236

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης 4.453.353 4.567.308

ΧΑΛΚΙΔΑ, 3 Αυγούστου 2022

(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της επιτροπής κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 

ABEE.  Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας: 

www.papoutsanis.gr, όπου αναρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΝ 649624

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 992916- ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
& ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΙΡΗ Σ. ΙΣΚΑΛΑΤΙΑΝ 
Α.Δ.Τ. Α0 533663

1. Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο ΧΑ στη κύρια αγορά.
2. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι όμοιες με αυτές της 31/12/2021
3. Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας είτε έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, είτε έχουν 
ελεγχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 65α 
του Ν. 4174/2013 και η εταιρεία έχει λάβει εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».   Επίσης σημειώνεται ότι για τη χρήση 2022 βρίσκεται 
σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.  Η διοίκηση 
εκτιμά ότι δεν συντρέχει ανάγκη σχηματισμού πρόβλεψης, στις Χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, για 
κάλυψη τυχόν διαφορών από φορολογικούς ελέγχους.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2022 ήταν 203 άτομα ενώ την 30/06/2021 ήταν 
155 άτομα. 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΟ 126046


